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W literaturze dotyczącej historii sztuki na Śląsku w dobie baroku niewiele jest tak spek-
takularnych przykładów wpływu politycznych podziałów na wyniki badań naukowych, 
jak piśmiennictwo na temat życia i twórczości malarza Antona Ernsta Beyera. Ten zna-
komity barokowy artysta w dotychczasowych opracowaniach występuje bowiem pod 
dwiema różnymi postaciami. Dla czeskich badaczy zajmujących się sztuką Opawszczy-
zny oraz części polskich autorów piszących o sztuce Górnego Śląska Beyer jest uznanym 
opawskim malarzem cechowym oraz szanowanym i bogatym mieszczaninem, jednym 
z najwybitniejszych ówczesnych twórców obrazów ołtarzowych pracującym w specyficz-
nej, wyrafinowanej manierze malarskiej, która była kontynuowana przez jego uczniów1. 

* Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego Malarstwo barokowe na Śląsku, nr 0054/FNiTP/
H11/80/2011. Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na-
rodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2012–2015. Jest on rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego 
na międzynarodowej konferencji Opawszczyzna między Morawami a Śląskiem – tożsamość regionu i jej prze-
miany, zorganizowanej w dniu 26 IX 2014 roku w Opawie przez Ostravską univerzitę v Ostravě.
1 KRAUSE, Walter: Grundriss eines Lexikons bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien, von 
den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 1. Oppeln 1933, s. 169; IWANEK, Witold: Słownik artystów na 
Śląsku Cieszyńskim. Bytom 1967, s. 42; INDRA, Bohumír: Opavští malíři od první poloviny do konce 18. století. 
Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické 29, 1980, s. 157–160; SCHENKOVá, Marie: K činnosti opav-
ských malířů na území PLR. Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické 33, 1984, s. 152–155; TAŻ: Beyer, 
Anton Ernst. In: Allgemeines Künstlerlexikon : Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 10, München – 
Leipzig 1995, s. 331; SCHENKOVá, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír: Barokní malířství a sochařství v západní 
části českého Slezska. Opava 2001, s. 31–32, kat. M.2; SCHENKOVá, Marie: K vzájemných vztahům mezi prus-
kým a rakouským Slezskem v oblasti výtvarného umění v 18. století. In: KOZIEŁ, Andrzej – LEJMAN, Beata 
(eds.): Willmann i inni : Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Wro-
cław 2002, s. 255–256, il. 180; SCHENKOVá, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír: Barokní malířství a sochařství 
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Natomiast dla niemieckich i polskich badaczy sztuki Dolnego Śląska Beyer to urodzony 
w Opawie młody malarz, który osiedlił się w Świdnicy, tam się ożenił, został mistrzem 
cechowym i rozpoczął artystyczną działalność, która nagle została przerwana2.

Prowadzone od 2012 roku badania naukowe w ramach realizacji projektu Malarstwo 
barokowe na Śląsku pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość, że Beyer z Opawy 
i Beyer ze Świdnicy to jedna i ta sama osoba. Był to artysta, który w swym długim i płod-
nym życiu mieszkał i pracował zarówno na Górnym, jak i Dolnym Śląsku. Jak więc to się 
stało, że opawski malarz stał się podwójnym bohaterem historii sztuki baroku na Śląsku?

Anton Ernst Beyer urodził się 11. 4. 1704 roku w Opawie jako syn starszego tamtej-
szego cechu piernikarzy, Andreasa Beyera, i jego żony Barbary3. Choć w księdze chrztów 
parafii Wniebowzięcia NMP w Opawie jako imiona przyszłego malarza zapisano Anton 
Andreas, to jednak artysta później podpisywał się zawsze imionami Anton Ernst4. Podsta-
wowe wykształcenie w zakresie malarskiego rzemiosła Beyer zapewne uzyskał w jednym 
z opawskich warsztatów cechowych. Jednak, jak sam przyznał w 1753 roku, malarskiej 
sztuki nauczył się u dobrych mistrzów poza Opawą podczas swojej wędrówki czeladniczej, 
na którą udał się najprawdopodobniej na początku lat 20. XVIII wieku i która zawiodła 
go do dolnośląskiej Świdnicy. Niestety, nie wiemy u jakich tamtejszych malarzy termino-
wał Beyer. Mógł jednak wśród nich być świdnicki mistrz cechowy Abraham Luckisch, bo-
wiem w dniu 15. 9. 1726 roku Beyer ożenił się w Świdnicy z wdową po nim, Anną Barbarą, 
a świadkami na ślubie byli świdniccy artyści: starszy cechu malarzy, Dominicus Seybt, 
oraz rzeźbiarz, Tobias Franz Stallmeyer5. Opawski artysta zapewne skorzystał z ułatwień, 
jakie statuty cechów malarzy zazwyczaj przewidywały dla młodych czeladników żenią-
cych się z wdowami po mistrzach cechowych i w przyśpieszonym trybie zapewnił sobie 
tytuł mistrza miejscowego cechu. W dniu 30. 9. 1726 roku uzyskał także tzw. małe prawo 
miejskie stając się pełnoprawnym mieszkańcem Świdnicy6. Tam też rozpoczął własną 
działalność artystyczną, o której szerzej poniżej.

Tak dobrze zapowiadająca się świdnicka kariera Beyera została jednak z nieznanych 
nam powodów przerwana, a artysta razem ze swoją najprawdopodobniej już drugą żoną 
o imieniu Veronica powrócił do rodzinnej Opawy. Tam urodził im się syn Matthias, w dniu 
23. 2. 1730 roku ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym pw. NMP, a dwa lata 
później przyszła na świat córka, Anna Maria, w dniu 26. 7. 1732 roku ochrzczona w tej 
samej świątyni7. Niestety, dzieci te wkrótce zmarły. W dniu 10. 5. 1731 roku Beyer uzyskał 
prawa miejskie Opawy i został tamtejszym mieszczaninem jako mistrz cechu malarzy bez 

ve východní části českého Slezska. Opava 2004, s. 27, kat. M.1; SCHENKOVá, Marie: Anton Ernst Beyer. In: 
NIEDZIELENKO, Andrzej – VLNAS, Vít (eds.): Śląsk, perła w Koronie Czeskiej : Trzy okresy świetności w rela-
cjach artystycznych Śląska i Czech. Katalog wystawy, Akademia Rycerska, Legnica, 6. 5. – 8. 10. 2006, Valdštejn-
ská jízdárna, Praha, 16. 11. 2006 – 8. 4. 2007. Praha 2006, s. 486.
2 SACHS, Rainer: Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, 1: A–B. Bres-
lau 2001, s. 290; SACHS, Rainer – SOKóŁ, Teresa: Życie i twórczość rzeźbiarza Tobiasa Franza Stallmeyera 
(1673–1747). In: CZECHOWICZ, Bogusław (ed.): Dziedzictwo artystyczne Świdnicy. Wrocław – Świdnica 
2003, s. 150.
3 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 157; SACHS, R.: Lexikon, s. 290.
4 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 157.
5 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Księgi metrykalne, sygn. 305e. Zob. także SACHS, R. – SO-
KóŁ, T.: Życie i twórczość, s. 150.
6 SACHS, R.: Lexikon, s. 290.
7 Zemský archiv v Opavě (dalej ZAO), Sbírka matrik Severomoravského kraje, N, inv. č. 6, sig. Op I 6, s. 3, 39.
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własnego domu. Do 1745 roku artysta nieprzerwanie był wymieniany w spisach podat-
kowych rzemieślników jako mieszczanin bez domu należący do najwyższej 1. klasy osób 
płacących podatki w wysokości 30 krajcarów miesięcznie. Po śmierci drugiej żony Beyer 
ponownie ożenił się 22. 1. 1742 roku, a jego kolejną wybranką została Agnes Eva, córka 
byłego burmistrza Opawy Friedricha Piskurka. Po tym ożenku stan zamożności malarza 
się na tyle polepszył, że 3. 9. 1745 roku zakupił on od ziemskiego adwokata Johanna Lehra 
kamienicę z wyszynkiem na ulicy Żydowskiej w Opawie za sumę 420 guldenów, płacąc 
100 guldenów w gotówce, a resztę w ratach. W 1751 roku dom był już w całości zapłacony. 
Rosła także pozycja społeczna Beyera – w 1755 roku został on członkiem Rady Miejskiej 
Opawy, w 1769 roku pełnił funkcje ławnika sądowego, a pod koniec życia dostąpił nawet 
zaszczytu piastowania funkcji przewodniczącego miejskiego sądu. Po śmierci swojej trze-
ciej żony, która zmarła 13. 9. 1760 roku w wieku 50 lat i została pochowana w nowej kryp-
cie opawskiego kościoła parafialnego, ożenił się po raz czwarty 2. 6. 1761 roku w Branti-
cach koło Karniowa z młodą wdową Marią Josefą Rotter, córką zarządcy brantickich dóbr, 
a świadkami na ślubie byli branticki namiestnik Maximilian von Habstein oraz opawski 
mieszczanin Joseph Titl. Ostatnia żona artysty przeżyła go i po jego śmierci 18. 10. 1773 
roku wyszła za mąż za jego ucznia i czeladnika, malarza Josepha Luxa. Sam Beyer zmarł 
10. 4. 1773 roku w Opawie w wieku 69 lat i jako powszechnie szanowany mieszczanin 
i ceniony malarz został pochowany w krypcie tamtejszego kościoła parafialnego8.

Swą zamożność i wysoką pozycję społeczną w Opawie Beyer zawdzięczał przede 
wszystkim swojemu kunsztowi i wysokim malarskim umiejętnościom. Już w latach 
40. XVIII wieku w tamtejszych księgach metrykalnych określany był on jako „renomo-
wany malarz” (Renomirter Mahler)9. Natomiast w latach 50. XVIII wieku był uważany już 
za najlepszego malarza obrazów ołtarzowych. Malował dużo i szybko, a honoraria, jakie 
oczekiwał za swoje obrazy, nie były wygórowane. Niestety, spośród licznych dzieł Beyera 
wykonanych dla odbiorców z terenów Opawszczyzny do naszych czasów zachowały się 
tylko cztery obrazy. Pierwszym jest wysokiej klasy artystycznej płótno ołtarzowe Imma-
culata (il. 1), które obecnie przechowywane jest w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi 
w Opawie. Choć dzieło to zostało hipotetycznie uznane za pracę Josepha Sterna z 1761 
roku z kościoła klasztornego Franciszkanów pw. św. Barbary w Opawie10, to jednak liczne 
kompozycyjne i formalne analogie z innymi obrazami Beyera nie pozostawiają wątpliwo-
ści, iż jest to także jego dzieło, które powstało w latach 50. XVIII wieku11. Niestety, nie jest 
znane pierwotne miejsce przeznaczenia obrazu, którego duże rozmiary mogą sugerować, 
iż niegdyś znajdowało się w ołtarzu głównym w którejś z opawskich lub podopawskich 
świątyń. Drugim zachowanym dziełem Beyera jest płótno Św. Jan Nepomucen (il. 2), które 
niegdyś znajdowało się w ołtarzu, a dzisiaj wisi na ścianie w nawie kościoła parafialnego 

8 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 157–158.
9 Tak artysta został określony w dniu ślubu z Agnes Evą, córką byłego burmistrza Opawy Friedricha Piskurka. 
ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, O, inv. č. 10, sig. Op I 10, s. 221.
10 Obraz olejny na płótnie, 315 × 170 cm. Zob. SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a so-
chařství v západní části, s. 121–122, kat. M.90.
11 Zob. GORZELIK, Jerzy: recenzja z: SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství v zá-
padní části. Dzieła i Interpretacje 8, 2003, s. 160. Najbliższe analogie kompozycyjne łączą ten obraz z płótnem 
Beyera Immaculata w kościele klasztornym Cystersów w Jemielnicy (il. 10). Pierwowzorem dla obu przedsta-
wień był miedzioryt Johanna Davida Kurigera z przedstawieniem srebrnej figury Immaculaty, którą w 1731 roku 
dla Frauenkirche w Monachium zaprojektował Cosmas Damian Asam. Za tę informację serdecznie dziękuję 
Pani PhDr. Marii Schenkovej, CSc.
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1. Anton Ernst Beyer, Immaculata, kościół parafialny  
pw. św. Jadwigi, Opawa. Fot. Andrzej Kozieł

pw. św. Mikołaja w Bílovcu12. To dość konwencjonalne przedstawienie powstało w latach 
60. XVIII wieku, a jego kompozycyjnym wzorcem była miedziorytnicza ilustracja Johanna 
Andreasa Pfeffela z popularnego żywota św. Jana Nepomucena pióra Bohuslava Balbína 
Vita S. Joannis Nepomuceni, opublikowanego w 1730 roku w związku z mającą miejsce 
rok wcześniej kanonizacją świętego13. Listę tę zamykają powstałe na przełomie lat 60. 
i 70. XVIII wieku dwa bliźniacze obrazy Św. Otylia i Św. Tekla w kościele parafialnym pw. 
Trójcy Świętej w Bohuslavicach14. Choć cechują się one już niższą klasą artystyczną, to 
jednak wciąż zachowały elementy charakterystycznej stylistyki opawskiego malarza.

12 Obraz olejny na płótnie, około 250 × 150 cm. Zob. SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství 
a sochařství v západní části, s. 75, kat. M.2.2.
13 GORZELIK, J.: recenzja, s. 159.
14 Oba obrazy olejne na płótnie, 90 × 74 cm. SAMEK, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. Praha 1994, 
s. 83; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství v západní části, s. 102–103, kat. M.50.1–2.
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2. Anton Ernst Beyer, Św. Jan Nepomucen, kościół parafialny  
pw. św. Mikołaja, Bílovec. Fot. Andrzej Kozieł.
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Możemy żałować, że zaginął cykl obrazów, jaki Beyer namalował dla kościoła para-
fialnego Wniebowzięcia NMP w Hrabyni: powstałe w 1757 roku płótno Wniebowzięcie 
NMP do ołtarza głównego, za które artysta otrzymał zapłatę w wysokości 25 guldenów 
oraz wykonane rok później cztery obrazy Św. Franciszek Ksawery, Św. Franciszek z Asyżu, 
Św. Barbara i Św. Katarzyna, za które płacono malarzowi po 8 guldenów za dzieło15. Jed-
nak największą stratą było zniszczenie w pożarze Opawy 25. 8. 1758 roku wielkoforma-
towego obrazu Wniebowzięcie NMP, które zaledwie trzy lata wcześniej Beyer namalował 
do głównego ołtarza w ówczesnym kościele parafialnym, a obecnie konkatedralnym 

15 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 159; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství v zá-
padní části, s. 75, kat. M.2.3–7. W 1756 roku Beyer za 8 guldenów wykonał projekt grafiki z przedstawieniem 
Matki Boskiej Hrabyńskiej, który graficznie opracował augsburski miedziorytnik Gottfried Bernhard Götz. Zob. 
Šg: Barokní rytina obrazu Panny Marie hrabyňské. Časopis Slezského musea, série B – vědy historické 7, 1958, 
s. 120; INDRA, B.: Opavští malíři, s. 159, przyp. 9.
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3. Anton Ernst Beyer, Wniebowzięcie NMP, 1755, Slezské zemské muzeum,  
Opawa. Fot. Andrzej Kozieł
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pw. Wniebowzięcia NMP w Opa-
wie16. Było to niezwykle prestiżowe 
zlecenie, którego realizacji Beyer 
podjął się już w 1753 roku, zrzeka-
jąc się z miłości do swego rodzinnego 
miasta wynagrodzenia za swoją 
pracę, a prosząc jedynie o zwrot 
kosztów materiałów malarskich 
w wysokości 150 guldenów, które 
zresztą i tak później przekazał 
jako ofiarę na rzecz opawskiego 
kościoła17. Szczęśliwym trafem 
w zbiorach Slezskégo zemskégo 
muzeum w Opawie zachował się 
olejny projekt obrazu (il. 3), który 
został umieszczony w drewnianym 
modelu całego ołtarza autorstwa 
Johanna Georga Lehnera18. Na tej 
podstawie możemy stwierdzić, że 
tworząc swoje opus magnum Beyer 
bez wątpienia wzorował się powsta-
łym w 1681 roku obrazie najwybit-
niejszego dolnośląskiego malarza, 
Michaela Willmanna o tym samym 
temacie z ołtarza głównego w koś-
ciele klasztornym Cystersów w Lu-
biążu – powszechnie cenionym i na-
śladowanym dziele19, które opawski 
twórca powtórzył za pośrednictwem 
autorskiej akwafortowej reproduk-
cji z 1683 roku, odwracającej kom-
pozycję malarskiego oryginału20. 

16 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 158–159; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství 
v západní části, s. 32, kat. M.2.1.
17 Na temat okoliczności powstania ołtarza i obrazu zob. INDRA, B.: Opavští malíři, s. 158–159.
18 Opawa, Slezské zemské muzeum, inw. U 1 B, obraz olejny na papierze, 33 × 15 cm. Zob. NIEDZIE-
LENKO, A. – VLNAS, V.: Śląsk, perła w Koronie Czeskiej, s. 399–400, kat. III.3.47 (autorzy noty SCHEN-
KOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.), tam wcześniejsza literatura. Lehnera i Beyera łączyły przyjacielskie relacje, 
o czym świadczy choćby fakt, że razem występowali jako świadkowie na ślubach innych opawskich rzemieśl-
ników, przykładowo, 26. 1. 1739 roku malarza Johanna Josepha Pechatzcka i Evy Theresii, wdowy po Josephie 
Salamonie, czy 26. 2. 1754 roku stolarza Franza Benedizera z Magdaleną Ferg. Zob. ZAO, Sbírka matrik Seve-
romoravského kraje, O, inv. č. 10, sig. Op I 10, s. 185, 439.
19 Na temat recepcji tego dzieła zob. KOZIEŁ, Andrzej: Michael Willmann i jego malarska pracownia. Wrocław 
2013, s. 161.
20 KOZIEŁ, Andrzej: Sztuka i promocja sztuki : O funkcji akwafort Michaela Willmanna. In: KAPUSTKA, Ma-
teusz – KOZIEŁ, Andrzej – OSZCZANOWSKI, Piotr (eds.): Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych. 
Wrocław 2003, s. 344, il. 6.

4. Anton Ernst Beyer, Wniebowzięcie NMP, 1743, koś-
ciół klasztorny Bonifratrów pw. Wniebowzięcia NMP, 

Cieszyn. Fot. Andrzej Kozieł
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Nie był to zresztą pierwszy przypadek inspirowania się Beyera znakomitym dziełem „ślą-
skiego Apellesa”. Już w 1743 roku malując za 52 guldeny wielkoformatowy obraz Wniebo-
wzięcie NMP (il. 4) do ołtarza głównego autorstwa Lehnera w kościele klasztornym Boni-
fratrów pw. Wniebowzięcia NMP w Cieszynie opawski mistrz sięgnął po Willmannowski 
wzorzec21. Jednakże w przeciwieństwie do opawskiego obrazu, który pod względem kom-
pozycyjnym jest niemalże klonem graficznej reprodukcji lubiąskiego Wniebowzięcia NMP, 
w cieszyńskim przedstawieniu Beyer zachował większą niezależność starając się para-
frazować nie grafikę, lecz malarskie dzieło Willmanna, które opawski artysta najpraw-

21 Obraz olejny na płótnie, sygn.: Ant: E: Bernhartt (w prawym dolnym rogu). Jak wynika z zachowanej umowy 
oraz zapisów w klasztornej kronice, Lehner rozpoczął pracę nad nastawą w 1742 roku, a 4 lipca 1743 roku 
otrzymał zapłatę za jej wzniesienie i rzeźbiarski wystrój w wysokości aż 565 guldenów, natomiast Beyerowi 
za wykonanie obrazu Wniebowzięcie NMP wypłacono bardzo skromne honorarium w wysokości tylko 52 gul-
denów. W sumie wykonanie i ustawienie całego ołtarza wraz z kosztami transportu kosztowało cieszyńskich 
bonifratrów 690 guldenów i 11 krajcarów. Zob. KARGER, Viktor: Materialien zur Teschner Kunsttopographie. 
Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens 20, 1930–1933, s. 74–76; INDRA, B.: Opavští malíři, 
s. 158; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství ve východní části, kat. M.1.1.

5. Anton Ernst Beyer, Apoteoza św. Jana Nepo-
mucena, 1727, kościół parafialny pw. św. Mi-

chała Archanioła, Dobromierz. Fot. Jerzy 
Buława

6. Anton Ernst Beyer, Trójca Święta i pięciu ar-
chaniołów, 1727, kościół parafialny pw. św. Mi-

chała Archanioła, Dobromierz. Fot. Jerzy 
Buława
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dopodobniej poznał z autopsji podczas swej wędrówki czeladniczej i pobytu w Świdnicy. 
W rezultacie dla cieszyńskiego kościoła Bonifratrów powstało znakomite dzieło, które za 
Marią Schenkovą można uznać za jeden z najlepszych barokowych obrazów na Śląsku 
Cieszyńskim oraz w dorobku samego Beyera22.

Paradoksalnie, to nie w rodzinnym mieście Beyera – Opawie i jej okolicach, lecz po dru-
giej stronie granicy na dawniej pruskim, a obecnie polskim Górnym i Dolnym Śląsku za-
chowało się najwięcej malarskich dzieł artysty. Bo choć już przed 1730 rokiem powrócił on 
do rodzinnej Opawy, to jednak nie zaprzestał wykonywania obrazów dla fundatorów z te-
renów Dolnego i Górnego Śląska nawet po zajęciu jego większej części przez Prusy. Jeszcze 
podczas swego pobytu w Świdnicy Beyer wykonał trzy obrazy do kościoła parafialnego pw. 
św. Michała Archanioła w Dobromierzu koło Świebodzic. Do dolnej kondygnacji ołtarza 
głównego świątyni trafiło wielkoformatowe płótno Apoteoza św. Jana Nepomucena (il. 5), 
a do zwieńczenia przedstawienie Trójca Święta, natomiast w ołtarzu bocznym umieszczony 
został obecnie wiszący na ścianie obraz, który ukazuje Trójcę Świętą i pięciu archaniołów 
z patronem dobromierskiej świątyni archaniołem Michałem w centrum (il. 6)23. Choć ukoń-
czone 13. 9. 1727 roku dzieła były najprawdopodobniej jednymi z pierwszych prac dwu-
dziestotrzyletniego artysty po uzyskaniu rok wcześniej tytułu mistrza cechowego, to jed-
nak charakteryzuje je już dojrzała wyrafinowana stylistyka oraz wysoka klasa artystyczna.

Gdy trzy lata później Beyer powrócił do Opawy, to był już zatem w pełni ukształtowa-
nym malarzem mającym na swoim koncie samodzielne dokonania artystyczne. Co ważne, 
nie zerwał on kontaktów z dolnośląskim środowiskiem artystycznym i tamtejszymi zle-
ceniodawcami. Tym tylko można tłumaczyć fakt, iż to właśnie do Beyera w 1744 roku 
trafiło zlecenie na wykonanie obrazu Św. Jan Nepomucen do ołtarza bocznego w kościele 
pomocniczym pw. Trójcy Świętej w Oleśnicy24. Jak się okazuje, zakres prac Beyera w koś-
ciele pw. Trójcy Świętej w Oleśnicy – dawnej katolickiej świątyni parafialnej w zdomino-
wanym przez protestantów mieście – był większy i to opawski mistrz był autorem ilu-
zjonistycznego ołtarza z przedstawieniem Trójcy Świętej na ścianie prezbiterium (il. 7), 
który w dotychczasowej literaturze był datowany na około 1750 rok i wiązany z Felixem 
Anton Schefflerem25. Choć malowidło to uległo zniszczeniu w 1945 roku i w jego miejscu 
znajduje się obecnie w miarę wierna rekonstrukcja z lat 1960–1962 autorstwa Renaty 
Dubiel, to jednak dzieło to łączą tak uderzające kompozycyjne analogie z ołtarzem głów-
nym w kościele klasztornym Bonifratrów w Cieszynie, że możemy bez cienia wątpliwości 
przyjąć, iż oleśnieckie malowidło wykonał Beyer wzorując się na ukończonej rok wcześ-
niej cieszyńskiej nastawie autorstwa Lehnera.

Nie było to jedyne dzieło freskowe Beyera, które wykonał on na pruskim Śląsku. Re-
zultaty analizy formalnej malowideł freskowych na sklepieniach prezbiterium i nawy 
w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śmiczu wyraźnie wskazują, 

22 SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství ve východní části, s. 27.
23 Obrazy olejne na płótnie, Apoteoza św. Jana Nepomucena, 340 × 215 cm, sygn.: Ant Ern Beÿer / anno 1727 / 
May perfecit (prawy dolny róg), Trójca Święta, 83 × 60 cm, Trójca Święta i pięciu archaniołów, 435 × 215 cm 
sygn.: Antoni Ernest Beyer invenit / anno 1727 et 13 Sept: perfecit (u dołu, na środku). Dzieła niepublikowane.
24 Obraz olejny na płótnie, 235 × 115 cm, sygn.: A. E. Beÿer fecit 1744 / und renovirt von . König / Anno / 1862 
(po prawej na środku). Zob. ŁOZIńSKI, Jerzy – WOLFF-ŁOZIńSKA, Barbara (eds.): Katalog zabytków 
sztuki w Polsce, Seria Nowa, 4: POKORA, Jakub – ZLAT, Mieczysław (eds.): Województwo wrocławskie, zeszyt 1: 
CHRZA NOWSKA, Anna – STARZEWSKA, Maria – ZIOMECKA, Anna et al.: Oleśnica, Bierutów i okolice. 
Warszawa 1983, s. 64, il. 245 (jako dzieło nieznanego malarza z około 1755 roku).
25 Ibidem, s. 63.
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iż wyszły one spod pędzla opawskiego mistrza i jego pomocników (il. 8). W dotychczaso-
wej literaturze malowidła te były błędnie datowane na około 1770 rok i wiązane z Fran-
zem Antonem Sebastinim, autorem obrazu Męczeństwo św. Katarzyny w ołtarzu głównym 
świątyni26. Dekoracja freskowa autorstwa Beyera powstała zapewne wkrótce po wznie-
sieniu śmiczańskiego kościoła, co miało miejsce w latach 1752–1756. Składają się na nią 

26 Zob. ŁOZIńSKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabytków sztuki, 7: CHRZANOWSKI, Tade-
usz – KORNECKI, Marian (eds.): Województwo opolskie, zeszyt. 12: JURASZ, Romana – JURASZ, Tomasz – 
CHRZANOWSKI, Tadeusz – KORNECKI, Marian: Powiat prudnicki. Warszawa 1960, s. 71–72, il. 108; BRZE-
ZICKI, Sławomir – NIELSEN, Christine – GRAJEWSKI, Grzegorz – POPP, Dietmar (eds.): Zabytki sztuki 
w Polsce : Śląsk. Warszawa 2006, s. 846.

7. Anton Ernst Beyer, iluzjonistyczny ołtarz, około 1744, 1960–1962 (rekonstrukcja),  
kościół pomocniczy pw. Trójcy Świętej, Oleśnica. Fot. Andrzej Kozieł
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następujące przedstawienia – w prezbiterium: Bóg Ojciec w otoczeniu aniołów (sklepienie), 
Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny (sklepienie) oraz Umiarkowanie, Męstwo, Roztropność 
i Sprawiedliwość (pendentywy) oraz na skrzyżowaniu naw: Św. Katarzyna przed cesa-
rzem Maksencjuszem (sklepienie) oraz Św. Hieronim, Św. Ambroży, Św. Grzegorz Wielki 
i Św. Augustyn (pendentywy). W pozostałych przęsłach nawy malowidła z niewiadomych 
nam powodów nie zostały wykonane.

Marie Schenková oraz Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki sądzili, iż Anton 
Ernst Beyer był tożsamy z malarzem Josephem Beyerem (Baworskim), który miał po-
chodzić z Opawy i wykonać na terenie Górnego Śląska w 1750 roku polichromię kaplicy 
Grobu Świętego w kościele parafialnym w Mikulczycach pod Bytomiem, a w 1767 roku 
dekorację freskową w dawnym kościele klasztornym Franciszkanów pw. św. Barbary 
i św. Franciszka z Asyżu w Koźlu27. Niestety, polichromia w mikulczyckim kościele zo-
stała doszczętnie zniszczona w pożarze drewnianej świątyni w 1982 roku, a malowidła 
w kościele klasztornym Franciszkanów w Koźlu zostały gruntownie przemalowane przez 
Ernsta Feya podczas przedwojennej konserwacji z około 1930 roku, czego nie udało się 
usunąć podczas ostatniej renowacji polichromii w 2009 roku. Tworzyły ją trzy malowidła: 
zachowane przedstawienie sceny wstawiennictwa królowej Estery w obronie Żydów 
u króla Aswe rusa na sklepieniu nawy oraz zniszczone w 1945 roku malowidła ukazujące 
Mojżesza na górze Tabor na sklepieniu empory muzycznej i Abrahama z królem Sodomy 
Berą na sklepieniu prezbiterium. Natomiast widniejące na ścianie za ołtarzem głównym 

27 CHRZANOWSKI, Tadeusz – KORNECKI, Marian: Sztuka Śląska Opolskiego : Od średniowiecza do końca 
w. XIX. Kraków 1974, s. 328, il. na s. 329; SCHENKOVá, M.: K činnosti opavských malířů, s. 153; TAŻ: K vzá-
jemných vztahům, s. 255.

8. Anton Ernst Beyer, Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny (fragment), około 1756,  
kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Śmicz. Fot. Andrzej Kozieł.
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iluzjonistyczne przedstawienie nastawy ołtarzowej z obrazem Immaculaty w centrum to 
wykonane około 1930 roku malowidło na podstawie płótna Beyera tym samym temacie 
w kościele klasztornym Cystersów w Jemielnicy28. Choć dekorację tę ostatnio Witold 
Florczak przypisał innemu opawskiemu malarzowi, Josephowi Matthiasowi Lasslerowi, 
datując jej czas powstania na 1754 rok na podstawie daty zapisanej w formie chronosty-
chu w inskrypcji na kartuszu na gurcie oddzielającym nawę od prezbiterium (ReConCILIa 
MInI Deo)29, to jednak o wiele bardziej prawdopodobne jest to, iż autorem tych malowideł 
był jednak Beyer. Przemawia za tym nie tylko zbieżność nazwisk i miejsca zamieszkania 
obu artystów30, lecz także obecność w kozielskiej świątyni obrazów Św. Barbara i Wiecze-
rza w Emaus, które wprawdzie pochodzą z dawnego ołtarza bocznego w kościele para-
fialnym pw. św. Zygmunta w Koźlu, to jednak bez wątpienia powstały w pracowni Beyera 
w ostatnich latach jego twórczości31.

Największy zespół prac opawskiego artysty zachował się w dawnym kościele klasztor-
nym Cystersów pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy koło Strzelec Opolskich. Beyer 
pracował dla tamtejszego opactwa razem z rzeźbiarzem Lehnerem w latach 1766–1767, 
a za swe dzieła otrzymał w 1766 roku honorarium w wysokości aż 1000 guldenów32. Tak 
wysoka suma zapłaty wynikała z szerokiego zakresu prac malarza. Choć był on inny, niż 
przypuszczali dotychczasowi badacze, bowiem dla cystersów z Jemielnicy przy wyposa-
żaniu kościoła odbudowanego po pożarze z 1733 roku pracowali także i inni malarze, jak 
Georg Wilhelm Neunhertz, Christian Philipp Bentum, Joseph Lassler, Anton Kaps czy Jo-
hann Michael Steiner, to i tak zachowało się aż dziesięć oryginalnych płócien Beyera. Są to 
kameralne obrazy do ołtarzy bocznych: Anioł Stróż i sygnowany Św. Franciszek Ksawery 
(il. 9) oraz wielkoformatowe płótna z Maryjnego cyklu, który zdobi ściany nawy głównej: 
Narodzenie Marii, Ofiarowanie Marii w świątyni, Zaślubiny Marii i Józefa, Zwiastowanie, 
Nawiedzenie i Immaculata (il. 10) a także wiszące na ścianach po obu stronach prezbi-
terium ogromne przedstawienia Wizji św. Roberta z Molesmes oraz Wizji św. Bernarda 
z Clairvaux (il. 11), wzorowanej na graficznych tezach uniwersyteckich zaprojektowanych 
około 1745 roku przez Christopha Thomasa Schefflera33. W końcowym okresie twórczości 

28 FLORCZAK, Witold: Baroko w Koźlu czyli prawdziwa twarz Estery i Aswerusa. Nowa Gazeta Lokalna 21 
(666), 2012. Na temat malowideł zob. także: ŁOZIńSKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabyt-
ków sztuki, 7, zeszyt 5: DŁUŻYńSKA, Krystyna – ŻURKOWSKA, Teresa: Powiat kozielski. Warszawa 1965, 
s. 25, il. 55; BRZEZICKI, S. – NIELSEN, Ch. – GRAJEWSKI, G. – POPP, D. (eds.): Zabytki sztuki, s. 399.
29 FLORCZAK, W.: Baroko w Koźlu.
30 W Opawie w 2 połowie XVIII wieku działał tylko jeden artysta o nazwisku Beyer – Anton Ernst Beyer. Zob. 
INDRA, B.: Opavští malíři, s. 156–179.
31 Obrazy olejne na płótnie: Św. Barbara, 194 × 117 cm i Wieczerza w Emaus, 210 × 115 cm. Zob. ŁOZIń-
SKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabytków sztuki, 7, zeszyt 5, s. 26 (jako dzieła nieznanego 
ma larza z XVIII/XIX wieku).
32 INDRA, B.: Opavští malíři, s. 159.
33 Obrazy olejne na płótnie, Anioł Stróż, 208 × 112 cm, Św. Franciszek Ksawery, 206 × 112 cm, sygn.: Beyer 
opaviensis inve: et pinxit (po prawej u dołu), Narodzenie Marii (data w formie chronostychu 1767), Ofiaro-
wanie Marii w świątyni (data w formie chronostychu 1766), Zaślubiny Marii i Józefa, Zwiastowanie, Nawied-
zenie (data w formie chronostychu 1767), Immaculata, około 280 × 220 cm, Wizja św. Roberta z Molesmes 
i Wizja św. Bernarda z Clairvaux, około 480 × 320 cm. Zob. KRAUSE, W.: Grundriss eines Lexikons, s. 169; 
ŁOZIńSKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabytków sztuki, 7, zeszyt 14: DWURNIK-GU-
TOWSKA, Ewa – SYMBRATOWICZ, Elżbieta: Powiat strzelecki. Warszawa 1961, s. 18; SCHENKOVá, M.: 
K činnosti opavských malířů, s. 153–155; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství 
v západní části, s. 32, przyp. 4.; SCHENKOVá, M.: K vzájemných vztahům, s. 255; BRZEZICKI, S. – NIEL-
SEN, Ch. – GRAJEWSKI, G. – POPP, D. (eds.): Zabytki sztuki w Polsce, s. 368.
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9. Anton Ernst Beyer, Św. Franciszek Ksawery, 1766–1767,  
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Jemielnica. Fot. Jerzy Buława.
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Beyera najprawdopodobniej także powstał obraz ołtarzowy Św. Jan Nepomucen (il. 12), 
który obecnie przechowywany jest w zakrystii kościoła parafialnego pw. św. Michała Ar-
chanioła w Prudniku34. Dzieło to jest jedynym zachowanym obrazem z zespołu czterech 
płócien Beyera, które stanowiły malarskie wyposażenie dwóch ołtarzy bocznych w prud-
nickiej świątyni i uległy zniszczeniu w 1945 roku. W ołtarzu pw. św. Jana Nepomucena, 
oprócz zachowanego dolnego płótna Św. Jan Nepomucen, znajdował się także górny obraz 
Św. Bernardyn z Sieny. Natomiast bliźniaczy ołtarz pw. św. Wacława zdobiły dwa płótna 
Beyera: Św. Wacław (dolny obraz) oraz Św. Antoni Padewski (górny obraz)35.

34 Obraz olejny na płótnie, 165 × 96 cm. Zob. ŁOZIńSKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabyt-
ków sztuki, 7, zeszyt 12, s. 57 (jako dzieło nieznanego malarza z XVIII wieku).
35 REIMANN, Georg Josef: Die Pfarrkirche St. Michael zu Neustadt OS. Breslau 1938, s. 43–46.

10. Anton Ernst Beyer, Immaculata, 1766–1767, kościół parafialny  
pw. Wniebowzięcia NMP, Jemielnica. Fot. Jerzy Buława
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11. Anton Ernst Beyer, Wizja św. Bernarda z Clairvaux, 1766–1767,  
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Jemielnica. Fot. Jerzy Buława

Charakterystyczna dekoracyjna maniera malarska opawskiego artysty, polegająca na 
stosowaniu gładkiej faktury, mocnego konturu i wyrafinowanej, niemalże pastelowej 
kolorystyki oraz ukazywaniu wydłużonych postaci ludzkich w dynamicznych, niekiedy 
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12. Anton Ernst Beyer, Św. Jan Nepomucen, kościół parafialny  
pw. św. Michała Archanioła, Prudnik. Fot. Jerzy Buława
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nawet manierycznych pozach, co widoczne jest zwłaszcza w późnych dziełach artysty 
oraz pracach jego ucznia Luxa, dotąd była wiązana przez badaczy ze środowiskiem wie-
deńskim i uznawana za jeden z przejawów nurtu określanego mianem nordismo36. Odkry-
cie świdnickiego okresu nauki i twórczości Beyera w zupełnie innym świetle stawia także 
i kwestię źródeł jego specyficznej maniery malarskiej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż 
była ona inspirowana twórczością nie Paula Trogera czy Franza Antona Maulbertscha, 
lecz legnickiego mistrza cechowego, Jeremiasa Josepha Knechtla (1679–1750), którego 
liczne dzieła były obecne w świdnickich kościołach, zwłaszcza w dawnym kościele para-
fialnym, a obecnie katedralnym pw. św. Stanisława i św. Wacława37. To w powszechnie 
wówczas podziwianych i naśladowanych na Śląsku dziełach legnickiego mistrza Beyer 
znalazł charakterystyczną „metaliczną” fakturę, złamane róże i fiolety i manieryczne pozy, 
które stały się fundamentem jego własnej stylistyki oraz jego opawskich uczniów. I w ten 
sposób twórczość dolnośląskiego artysty stała się źródłowym komponentem jednego 
z nurtów opawskiego środowiska malarskiego doby późnego baroku.

Rozpostarta między Świdnicą, Oleśnicą, a Opawą, Cieszynem i Bílovcem malarska 
twórczość Beyera jest znakomitym przykładem żywych kulturowych związków Opaw-
szczyzny z Dolnym Śląskiem. Jednocześnie jest dowodem ekspansywnej siły opaw-
skiego środowiska artystycznego, które – mimo powstania po 1741 roku politycznych 
barier – było jednym z istotnych elementów kształtujących sztukę późnego baroku na 
całym Śląsku. Oczywiście, Beyer nie był jedynym opawskim artystą pracującym dla zle-
ceniodawców z tzw. pruskiego Śląska i to nie tylko z przygranicznych terenów wokół 
Głubczyc, Głogówka i Raciborza, które stały się naturalnym obszarem ekspansji opaw-
skich malarzy, jak Joseph Matthias Lassler, Ignaz Raab, Joseph Lux, Ignaz Günther, czy 
Anton Scharm38. Znane są przykłady obecności prac malarzy z Opawy znacznie dalej od 
południowo-wschodnich granic Śląska, jak choćby powstała w 1737 roku Droga Krzy-
żowa w kościele katedralnym pw. Krzyża Świętego w Opolu, autorstwa podpisującego 
się Natus Opaviensis nadwornego malarza ze Slezskich Rudoltic, Johannesa Josepha 
Kontnowitza39, obrazy ołtarzowe Lasslera w dawnych kościołach klasztornych Domini-
kanów w Opolu i Raciborzu oraz kościele cmentarnym w Jemielnicy czy wykonana po 
1761 roku Droga Krzyżowa autorstwa nieznanego opawskiego malarza (Ignaz Günther?) 
w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie koło Lubina. Znane są także 
przypadki obecności dolnośląskich malarzy w Opawie, czego najlepszym przykładem jest 
urodzony w Czeskim Krumlowie Ignaz Depée, który po odbyciu w latach 1715–1718 czte-
roletniej edukacji w Brnie w pracowni Franza Gregora Ignaza Ecksteina, osiedleniu się 

36 SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ, J.: Barokní malířství a sochařství v západní části, s. 32; GORZELIK, 
Jerzy: Franz Anton Sebastini – zbiorowy bohater sztuki górnośląskiej. In: KOZIEŁ, Andrzej – LEJMAN, Beata 
(eds.): Willmann i inni : Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. 
Wrocław 2002, s. 265.
37 Na temat twórczości Jeremiasa Josepha Knechtla zob. KOZIEŁ, Andrzej – KŁODA, Emilia (eds.): Jeremias 
Joseph Knechtel (1679–1750). Legnicki malarz doby baroku. Legnica 2012.
38 SCHENKOVá, M.: K vzájemných vztahům, s. 255–261; GORZELIK, J.: Franz Anton Sebastini, s. 262–269; 
KOZIEŁ, Andrzej: „Śląski Tiepolo” : Szlak Malarstwa Barokowego im. Franza Antona Sebastiniego na Śląsku, 
katalog wystawy. Głogówek 2012, s. 7–21.
39 ŁOZIńSKI, J. – WOLFF-ŁOZIńSKA, B. (eds.): Katalog zabytków sztuki, 7, zeszyt 11: CHRZANOWSKI, 
Tadeusz – KORNECKI, Marian – GUMIńSKI, Samuel – OLSZEWSKI, Andrzej M.: Miasto Opole i powiat 
opolski. Warszawa 1969, s. 9, il. 206, 207; CHRZANOWSKI, T. – KORNECKI, M.: Sztuka Śląska Opolskiego, 
s. 322.
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we Wrocławiu, ożenku w dniu 12. 2. 1730 roku z Josephą Heleną, córką Daniela Antona 
Petzelta, szlifierza kamieni szlachetnych we Wrocławiu przy klasztorze Dominikanów40 
i rozpoczęciu samodzielnej działalności artystycznej w stolicy Śląska, wyjechał do Opawy, 
by tam w latach 1733–1736 wykonać razem z pomocnikiem za w sumie 1300 guldenów 
dekorację freskową w kościele klasztornym Dominikanów pw. św. Wacława41.

Jednakże żaden z wymienionych powyżej malarzy czynnych w Opawie nie inspirował 
się dorobkiem dolnośląskiego środowiska artystycznego w aż takim stopniu, jak Beyer 
i żaden z nich nie pozostawił aż tak dużej części swojej malarskiej twórczości na terenie 
obecnie polskiego Górnego i Dolnego Śląska. A dokonane w trakcie ostatnich badań 
symboliczne scalenie opawskiego i świdnickiego Beyera można potraktować jako swego 
rodzaju drogowskaz dla dalszych współczesnych badań czeskich i polskich historyków 
sztuki nad opawskim środowiskiem artystycznym doby baroku i jego relacjami z Dolnym 
Śląskiem.

Zusammenfassung

In Schweidnitz, Troppau und ganz Schlesien : 
Anton Ernst Beyer (1704–1773) und seine Malertätigkeit 
Andrzej Kozieł

In der bisherigen Sachliteratur wird der Maler Anton Ernst Beyer (1704–1773) als zwei Personen 
beurteilt: laut der tschechischen Forschung, die sich mit der Troppauer Kunst befasst und dem Teil 
von polnischen Forschern, die sich mit der Kunst von Oberschlesien beschäftigen (z.B. B. Indra, 
M. Schenková, J. Gorzelik) zählt dieser Troppauer Zunftmaler zu den berühmtesten Malern der Al-
tarbilder des Barock, dagegen manche deutsche Kunsthistoriker und ihre polnischen Kollegen, die 
ihr Augenmerk auf die niederschlesische Kunst richteten (R. Sachs, T. Sokół) betrachten ihn als einen 
wenig bekannten Maler, der in Schweidnitz tätig war. Erst dank den Forschungen, die seit 2012 im 
Rahmen des Projektes „Barockmalerei in Schlesien“ stattfanden, gelangte es eindeutig zu beweisen, 
dass es „nur einen Beyer“ gab, darüber hinaus wurden mehrere bislang unbekannte Werke von Beyer 
im polnischen Schlesien entdeckt (z. B. in Dobromierz, Kędzierzyn-Koźle, Oleśnica, Prudnik, Śmicz). 
Es zeigte sich, dass der in Troppau geborene Künstler während seiner Gesellenwanderjahre auch 
nach Schweidnitz kam, wo er im Jahre 1726 eine Witwe nach dem Stadtmaler heiratete und selbst-
ständiges Schaffen in Angriff nahm. Aber schon vor dem Jahre 1730 kehrte er in seine Geburtsstadt 
Troppau zurück, wo er weiterhin die Bilder im Auftrag der Stifter aus Ober- und Niederschlesien mal-
te, auch nachdem der größere Teil dieses Landes von den Preußen besetzt worden war. Das Werk von 
Beyer stellt nicht nur ein kennzeichnendes Beispiel der kulturellen Bindungen der Troppauer Region 
mit Oberschlesien dar, da beide Gebiete zu einer einzigen Kunstlandschaft zählten, sondern darüber 
hinaus einen Beleg der Stärke des Troppauer Kunstzentrums, welches – ungeachtet der politischen 
Grenzen– zu den grundlegenden Elementen gehörte, die die Kunst im Spätbarock im ganzen Schle-
sien geprägt haben.

40 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Księgi metrykalne, sygn. 449b2.
41 INDRA, Bohumír: Opavští malíři od poloviny 16. do první pol. 18. století. Časopis Slezského muzea, série 
B – vědy historické 29, 1980, s. 78; SCHENKOVá, M. – OLŠOVSKÝ J.: Barokní malířství a sochařství v západní 
části, s. 33–34, kat. M.4. Wcześniej Ignaz Depée wykonał dekoracje freskowe w refektarzu klasztoru Paulinów 
w Mochowie koło Głogówka. Zob. GORZELIK, Jerzy: Rezydencja – klasztor – miasto : Sztuka Górnego Śląska 
wobec trydenckiej konfesjonalizacji. Gliwice 2014, s. 182–184 (jako Johann Depée).


